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❙ ❙ Osakliga löneskillnader består i lä-
karkåren. Någon annan slutsats är svår
att dra av den statistik som Saco presen-
terat i dagarna, men som ännu inte bear-
betats av Läkarförbundet. Inom vissa
sektorer har de t o m ökat under senare år.
Det är lätt att stämma in i Eva Nilsson
Bågenholms, förbundets andre vice ord-
förande, kommentar att det är »fullstän-
digt oacceptabelt«.

Samtidigt presenteras Sylfs (Sveriges
yngre läkares förening) »karriärenkät«,
som besvarats av 519 slumpvis utvalda
ST-läkare.  I denna har Sylf bland annat
frågat de yngre läkarna om de vill bli che-
fer i framtiden och om de i så fall tror att
de kommer att bli det. Även denna enkät
visar på skrämmande och oroande skill-
nader. Och här handlar det om yngre lä-
kares förväntningar, förhoppningar, om
egna attityder inför framtiden.

Det är bra när närmare hälften av de
kvinnliga ST-läkarna uppger att de gärna
vill bli chefer. Men det är skrämmande
när bara drygt en tiondel av dem verkli-
gen tror att de kommer att bli det. Män-
nens tro på sig själva är betydligt högre –
närmare var fjärde manlig ST-läkare tror
på en framtid som chef.  På en annan frå-
ga svarar hela sju av tio kvinnliga läkare
att de inte tror att män och kvinnor har
samma chans att meritera sig, att göra
karriär.

Arbetet för ökad jämställdhet i lä-
karkåren har hög prioritet i Läkarförbun-
det och i läkarkåren. I samtal och runt
mötesbord över hela landet finns en upp-
slutning kring detta. Det genomsyrar det
dagliga arbetet på förbundet. Det be-
handlas varje år på fullmäktige. Det har
slagits fast i visioner och mål. 

Men ändå återstår mycket att göra.
När osakliga löneskillnader består. När
yngre kvinnliga läkare tror att de har vä-
sentligt sämre möjligheter att bli chefer i
framtiden än män. Låt Sylfs karriärenkät
bli en väckarklocka i det fortsatta och
nödvändiga arbetet för en ökad jäm-
ställdhet i läkarkåren!

Marianne Kronberg

chefredaktör
marianne.kronberg@lakartidningen.se

Sylfs 
väckarklocka

Chefskapet ingen trolig framtid
anser kvinnliga specialistläkare

Få kvinnliga blivande specialistläkare tror att de kommer att bli chefer, trots att
de kan tänka sig detta. Sämst hopp inför framtiden har kvinnliga läkare med in-
vandrarbakgrund, visar en karriärenkät som Sveriges yngre läkare har gjort.
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Både arv och läkemedel 
kan ge livshotande arytmi

Behandling med bland annat vissa antiarytmika och tricykliska antidepressiva
läkemedel kan innebära en risk för ett potentiellt livshotande tillstånd, långt
QT-syndrom, LQTS, som även kan vara ärftligt betingat.

Medicinsk kommentar sidan 1018

Malaria dödar fortfarande

Malaria är fortfarande ett av de största hoten
mot den globala hälsan. Varje år dör över 1
miljon människor i sjukdomen. Genetisk kart-
läggning av parasit och mygga kan leda fram
till ett vaccin och effektivare läkemedel.
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Thorotrastskandalen på film

Under drygt 20 år fick patienter över hela världen
som skulle angioraferas det radioaktiva kontrast-
medlet Thorotrast, något som senare visade sig vara
ett mycket starkt cancerframkallande ämne. Den
danske läkaren Nils Malmros har gjort en prisbelö-
nad film om sin far Richard Malmros.
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Malaria är ett stort problem i de
fattigaste länderna i områdena
söder om Sahara.
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Nils Malmros berättar att hans far 
plågades mycket av skandalen när den rasade som värst 

i Danmark på 1980-talet.

Tydligare genusperspektiv i utbildningen

Ett heltäckande genusperspektiv, som gäller läkarutbildningens samtliga termi-
ner, håller på att införas vid läkarutbildningen i Umeå. Och genusbegreppet
handlar inte bara om de biologiska skillnaderna mellan könen. Sociala livsvill-
kor ska ges ökad tyngd för att förstå sjukdomsorsaker och -förlopp.
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Löneskillnaderna ökar 
mellan könen inom vissa läkargrupper

De statligt anställda läkarna är den enda grupp inom hela Saco som fått allt
mer könsojämlika löner sedan 1996. Även bland företagsläkarna ökar löneskill-
nader mellan män och kvinnor. Helt färsk men ej helt komplett lönestatistik vi-
sar bland annat att det lönar sig bäst att som distriktsläkare arbeta i Jämtland
och sämst att arbeta i Skåne. 
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